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#euFilmContest

Zasady konkursu
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz jeden punkt.
Dodatkowy punkt otrzymasz, jeśli będziesz śledzić profil @MEDIAprogEU na Twitterze lub
@CreativeEuropeEU na Facebooku (maksymalnie jeden punkt). Aby go otrzymać, pamiętaj
aby w formularzu kontaktowym podać nazwę swojego konta społecznościowego.
Wygrywa 10 uczestników z największą liczbą punktów. W przypadku remisu zadecyduje
odpowiedź na pytania dodatkowe.
Udział w konkursie można wziąć trzy razy, ale wygrać można tylko raz.
Laureaci muszą mieć możliwość wyjazdu w dniach od 14 do 16 maja 2018 r. Są to daty
pobytu w Cannes.
Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na początku kwietnia 2018 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie
Aby móc wziąć udział w konkursie, musisz mieć ukończone 18 lat (w dniu 18 marca 2018 r.).
W konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające prawo pobytu stałego w UE, a także
mieszkańcy państw, które formalnie podpisały umowę uczestnictwa w programie Kreatywna
Europa nie później niż 31 grudnia 2017 r. (Islandii, Norwegii, Albanii, Bośni i Hercegowiny,
byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Republiki Serbii, Gruzji, Mołdawii,
Ukrainy i Tunezji).
Pracownicy instytucji UE i ich bezpośredni krewni stanowią wyjątek od tej reguły – nie
wolno im startować w tym konkursie.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy branży filmowej, z wyjątkiem studentów
szkół filmowych w pełnym wymiarze godzin. Organizatorzy podejmują ostateczną decyzję co
do tego, kto jest pracownikiem branży filmowej.
Nagrodą jest bilet w obie strony do Cannes oraz dwa noclegi dla jednej osoby z
jakiegokolwiek z wyżej wymienionych krajów. Zapewniamy zakwaterowanie i podróż.
Laureaci konkursu ponoszą wszelkie pozostałe koszty, w tym koszty ubezpieczenia
zdrowotnego, podróży w swoim kraju i ewentualnych wiz oraz odpowiadają za pozostałe
sprawy organizacyjne.
Zwycięzcy wezmą udział w pokazach dwóch filmów wybranych do konkursu w sekcji La
Quinzaine des Réalisateurs/ Directors’Fortnight i Semaine de la Critique / International

2

Critics’ Week. Dostaną również akredytację festiwalową zapewniającą dostęp do budynków,
w których odbywa się festiwal. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy zagwarantować
dostępu do całego festiwalu.
Nie możesz dochodzić żadnego roszczenia na podstawie uczestnictwa w tym konkursie.
W razie zaistnienia podejrzenia oszustwa organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaoferowania nagrody o podobnej wartości w
przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych, które skutkują odwołaniem
wycieczki.
Twoje dane osobowe będą traktowane
https://ec.europa.eu/info/legal-notice

jako

poufne.

Więcej

informacji:

Biorąc udział w konkursie, wyrażasz zgodę na opublikowanie w Internecie twojego imienia i
nazwiska, kraju zamieszkania oraz zdjęć i nagrań wideo z twojej wizyty w Cannes. Udział w
konkursie oznacza również zgodę na przeniesienie wszystkich praw koniecznych do
rozpowszechniania i udostępniania publicznie zdjęć i nagrań, a także innych praw własności
intelektualnej, które mogą wynikać z Twojego uczestnictwa w tym konkursie.
Organizatorzy w żadnym wypadku i niezależnie od przyczyny nie ponoszą odpowiedzialności
za żadne straty, szkody lub obrażenia wynikające z przyjęcia przez zwycięzcę nagrody.
Organizatorzy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody,
opóźnienia, zmiany, zakłócenia, odwołania, niedostępność nagrody ze względu na lokalne dni
ustawowo wolne od pracy ani inne warunki wpływające na dostępność lub korzystanie z
nagrody, ani za żadne działanie lub zaniechanie w jakiejkolwiek formie w związku z
transportem i zakwaterowaniem, które są częścią nagrody.

